
 

 
Gmina Zaleszany informuje, że realizuje Projekt pn.  

„Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach”. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej. 
 
Całkowita wartość Projektu wynosi: 842 227,31 PLN. 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 809 288,81 PLN 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85,00%), tj.: 687 895,45 PLN, 
Wkład własny Gminy Zaleszany: 121 393,36 PLN 
Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, urządzeń i 
wyposażenia. 
Zestawienie robót budowlanych: 
 roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, konstrukcji dachowej, ścianek z cegieł, posadzek, 
 roboty ziemne pod fundamenty rozbudowy, 
 fundamenty zbrojone pod rozbudowę, 
 ściany fundamentowe betonowe, 
 izolacje pionowe i poziome fundamentów, 
 ściany parteru, 
 słupy i rdzenie, 
 belki parteru, 
 strop nad parterem, 
 schody żelbetowe, 
 ściany piętra, 
 belki piętra, 
 strop nad piętrem, 
 kominy, 
 konstrukcja drewniana dachu, 
 pokrycie dachu, 
 okna, 
 drzwi aluminiowe, 
 podkłady pod posadzki z izolacją i warstwą wyrównawczą, 
 ścianki działowe, 
 posadzki z płytek gresowych, 
 posadzki drewniane układane na klej, 
 tynki ścian, sufitów, klatek schodowych, 
 licowanie ścian płytkami, 
 malowanie, 
 cokół z płytek mrozoodpornych, 
 budowa windy, 
 wejście do budynku, 
 opaska z kostki brukowej i chodnik, 
 instalacja grzewcza, grzejniki, 
 instalacja gazowa z kotłem gazowym kondensacyjnym, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 
 instalacja wentylacyjna, 
 instalacja elektryczna w tym: oświetleniowa, gniazd wtykowych, siłowa, przyzywowa, elektryczno-logiczna i telefoniczna, odgromowa, tablice, 
 instalacja aktywnego systemu bezpieczeństwa – gazex. 

Ponadto w wyniku realizacji Projektu zostanie dostarczone wyposażenie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w tym m.in.: komputer 
stacjonarny (6 szt.), komputer mobilny, tablica interaktywna, projektor multimedialny, drukarka żelowa (5 szt.), telewizor, radio, szafa biurowa (5szt.), biurko 
(3 szt.), szafka (2 szt.), krzesło biurowe obrotowe (11 szt.), krzesła zwykłe (14 szt.), krzesła wyściełane (38 szt.), stół (4 szt.), stolik dwuosobowy (10 szt.), 
drabinki sportowe (4 szt.), materac sportowy (2 szt.), żaluzje wewnętrzne (13 szt.). 
W wyniku realizacji projektu zwiększy się powierzchnia użytkowa budynku ze 174,48 m2 do 388,51 m2. 
Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury publicznej (społecznej) oraz dostępu do usług społecznych w tym świadczonych lokalnej 
społeczności dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zakłada się rozwój usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez 
utworzenie Klubu Samopomocy Seniora (ośrodek wsparcia). W Klubie Samopomocy Seniora będą świadczone usługi wsparcia na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych. 
Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy wydajności energetycznej przewidzianego do przebudowy budynku oraz pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie układu funkcjonalnego oraz zastosowanie usprawnień technicznych 
(budowa windy).  
Wykonanie inwestycji zaplanowano w okresie od IV kwartału 2016 r. do IV kwartału 2017 r. (realizacja prac inwestycyjnych i rozliczenie projektu). 
Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do dnia 15.10.2017 r. 
 
Beneficjentem Projektu jest Gmina Zaleszany. 
 
Udział środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczyni się do osiągnięcia celu projektu jakim jest zapewnienie 
odpowiedniej jakości infrastruktury publicznej oraz dostępu do usług społecznych w tym świadczonych w lokalnej społeczności dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  


